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ЗВІТ  

по виконанню Програми «Нагородження відзнаками міського рівня,   

організація і проведення урочистих та інших заходів у м. Вінниці на 

2021-2025 роки», у 2021 році. 

 

Починаючи з 2017 року, у Вінницькій міській раді та її виконавчому комітеті  

впроваджено Програму «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і 

проведення урочистих та інших заходів у м. Вінниці на 2017-2020 роки», 

(рішення Вінницької міської ради від 18.11.2016 року №489). Враховуючи 

позитивний результат моніторингу Програми, у 2020 році винесено на розгляд 

виконавчого комітету міської ради та затверджено рішення виконавчого 

комітету міської ради від 25.09.2020р. №2404 щодо продовження строку дії 

Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, організація і проведення 

урочистих та інших заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької 

міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі - Програма). 

Відповідно до цього рішення, узагальнення матеріалів від виконавців Програми 

та щорічне звітування про хід виконання Програми, покладено на відділ 

організаційного забезпечення та діловодства апарату Вінницької міської ради та 

її виконавчого комітету.  

Реалізація Програми направлена на виконання положень чинного 

законодавства України та Стратегії розвитку «Вінниця 2030», затвердженої 

рішенням Вінницької міської ради від 26.02.2021 року №194, Статуту 

територіальної громади міста Вінниці, затвердженого рішенням Вінницької  

міської ради від 13.01.2022р. №16. 

Метою Програми є: забезпечення високого рівня підготовки та проведення 

урочистих заходів в Вінницькій міській територіальній громаді з нагоди 

відзначення свят державного, обласного, місцевого значення, урочистих заходів 

до пам’ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменних дат; 

Створення позитивного іміджу міста та популяризації його економічного та 

культурного потенціалу, вшанування видатних людей, виховання у молодого 

покоління патріотизму, шани та поваги до історії рідного краю, народних 

традицій; Забезпечення якісної та належної організації і проведення покладань 

до меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків міста з нагоди відзначення 

загальнодержавних та  загальноміських свят і заходів, пам’ятних та інших дат; 

Вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій 

та нагородження їх відзнаками міського рівня із врученням грошових премій, 

цінних подарунків за значний внесок у розвиток міста, вагомі трудові 

досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, 

благодійну діяльність; Нагородження учнів та вихованців навчальних закладів 

системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та клубних формувань, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, які вибороли призові місця в предметних 

олімпіадах, конкурсах, виставках, фестивалях, спортивних змаганнях різних 

рангів, сприяння пошуку талановитої та обдарованої молоді, розвитку її 

інтелектуальних та творчих здібностей, відзначення педагогів та керівників 
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закладів освіти міста, які навчають та виховують талановиту юнь; Забезпечення 

та організація привітань з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей  

та Дня Святого Миколая закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

що розташовані на території м.Вінниці та громадських організацій міста, які 

займаються вихованням, доглядом та захистом прав дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах та дітей, які потребують корекції фізичного та розумового 

розвитку. 

Основними завданнями Програми є: формування єдиної нагородної 

політики, позитивного іміджу міста Вінниці та створення додаткових 

організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для організації і 

проведення нагородження відзнаками міського рівня; Організація замовлень та 

виготовлення відзнак Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та 

Почесних відзнак міського голови, придбання цінних подарунків для привітання 

та вшанування трудових колективів та окремих громадян; Проведення 

урочистостей з нагоди відзначення державних, регіональних, міських свят та 

заходів, професійних свят, ювілейних дат, визначних пам’ятних подій 

державного, регіонального та місцевого значення; Організація і проведення 

покладань до меморіалів, пам’ятників та пам’ятних знаків міста з нагоди 

відзначення загальнодержавних та  загальноміських свят і заходів, пам’ятних та 

інших дат; Вручення грошових премій обдарованим учням, вихованцям, 

педагогам та керівникам закладів освіти, культури і фізичної культури та спорту 

міста; Вручення цінних подарунків закладам освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту, що розташовані на території м.Вінниці та громадським 

організаціям міста, які займаються вихованням, доглядом та захистом прав 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах та дітей, які потребують корекції 

фізичного та розумового розвитку;  

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації, здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на 

відповідний бюджетний період) та інших джерел фінансування, не заборонених 

чинним законодавством України. Головним розпорядником бюджетних коштів – 

є виконавчий комітет міської ради, який визначається рішенням міської ради про 

міський бюджет.  

З метою забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей, відділ 

організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її 

виконкому шляхом здійснення моніторингу реалізації заходів, відповідно 

визначеного переліку показників, надає звіт за 2021 рік, про хід виконання 

Програми: 

Протягом звітного року, реалізовано в повному обсязі та у визначені 

терміни усі заплановані заходи і завдання Програми.  
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Показники моніторингу реалізації Програми: 

- кількість осіб нагороджених відзнаками Вінницької міської ради та 

її виконавчого комітету; 

2021р. прогноз 2021р. фактично 2022р. прогноз 

2000 2192 2200 

 

- кількість трудових колективів підприємств, установ, організацій 

нагороджених відзнаками Вінницької міської ради та її виконавчого 

комітету; 

2021р. прогноз 2021р. фактично 2022р. прогноз 

60 48 50 

 

- кількість осіб нагороджених Почесними відзнаками Вінницького 

міського голови; 

2021р. прогноз 2021р. фактично 2022р. прогноз 

15 5 10 

 

- кількість нагороджених учнів та вихованців навчальних закладів 

системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та клубних формувань, 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які вибороли призові місця в 

предметних олімпіадах, конкурсах, виставках, фестивалях, спортивних 

змаганнях різних рангів; 

2021р. прогноз 2021р. фактично 2022р. прогноз 

250 217 300 

 

- кількість організованих покладань до меморіалів, пам’ятників та 

пам’ятних знаків міста з нагоди відзначення загальнодержавних та  

загальноміських свят і заходів, пам’ятних та інших дат; 

2021р. прогноз 2021р. фактично 2022р. прогноз 

19 19 19 
 

Вінницькою міською радою, традиційно відзначено цінними подарунками 

24 вінницькі родини у яких на Новий рік, Різдво і День м. Вінниці, народилися 

діти.  

У 2021 році вручено цінні подарунки 210м призовникам м.Вінниці, які 

призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 

військових формувань. 
 

Після проведеного аналізу ефективності дії Програми, з метою 

забезпечення контролю за досягненням поставлених цілей, виходячи з 

фактичних показників моніторингу Програми, маємо висновок, що усі основні 

завдання Програми дотримані, виконані та профінансовані в повному обсязі. Що 
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говорить про те, що впроваджена Програма є ефективною та необхідною для 

подальшої реалізації як важливої складової розвитку громадянського 

суспільства, ефективного механізму забезпечення прав, свобод, потреб членів 

територіальної громади міста Вінниці, створення належних умов для роботи 

виконавчих органів міської ради, органів самоорганізації населення, 

забезпечення відкритості, прозорості в діяльності та громадського контролю за 

їх діями, підвищення ресурсного потенціалу, розвитку місцевої ініціативи. 
 

Програмою передбачено, що заходи можуть бути скориговані з 

урахуванням існуючої соціально-економічної ситуації, результатів моніторингу 

та статистичних спостережень, реальних можливостей видаткової частини 

бюджету міста (визначається щорічно) та у випадках зміни законодавчих,  

нормативно-правових та інших актів.  

 


